




Sevgili Dostlar Merhaba,

 Türkiye, ülkenin kalkınmasında ve bağımsızlığında belirleyici 
olan demiryollarının yeniden canlandırılması ve taşımacılıktaki 
rolünün güçlendirilmesi için; serbest, rekabetçi, ekonomik ve             
sosyal açılardan sürdürülebilir ve Avrupa Birliği (AB) mevzuatı 
ile de uyumlu bir demiryolu sektörünün oluşturulmasına 
ihtiyacın olduğunu dikkate alarak AB Müktesebatı kapsamında 
görüşmelere açılmayan “ Türk Demiryollarının Reformu” başlıklı 
proje kapsamında, “Türkiye Demiryolu Ulaştırmasının 
Serbestleştirilmesi Hakkında Kanun” u TBMM’de kabul ederek 
01 Mayıs 2013 Tarihinde yürürlüğe koymuştur.

Böylece Kamu Sektörünün ve Özel Sektörün demiryolu Altyapı 
İşletmeciliği ile Tren İşletmeciliği yapmasının yolu açılmıştır.
“Türk Demiryollarının Reformu” nu, AB Müktesabatına da uyum-
lu olacak şekilde ikincil mevzuatın hazırlanması çalışmalarına da 
başlamıştır.

Böylelikle demiryolu alanındaki mevcut ülke kaynağının daha 
verimli kullanılması sağlanacak ve atıl kapasite kullanıma 
açılacaktır. Tekelin kaldırılması ve sektörün serbestleştirilmesi 
ile AB demiryolu mevzuatına da uyum sağlanmış olacaktır. Adı 
geçen kanunu hayata geçirecek en önemli enstrüman yönetme-
likler olacaktır. Yönetmelikler düzenlenirken, AB ve diğer ülke 
demiryollarının geçirdiği süreçleri de gözden geçirilmektedir.

28 Avrupa Birliği Ülkesi, kendi ülkelerinde gerekli yasal düzen-
lemeleri yaparak demiryolunu serbestleştirmiştir. Bu ülkelerde 
hem kamu hem de özel sektör tren işletmeciliği yapabilmektedir.

Demiryolu Reformları, birçok ülkede yük alanında sektör içi re-
kabetin gelişmesine izin vermiştir. Piyasaya yeni katılan özel 
demiryolu işletmecilerinin yük pazarı içerisindeki pazar payı şu 
an İsveç’te yüzde 35’e, Romanya’da yüzde 25’e, Polonya’da yüzde 
23’e, Almanya’da yüzde 21’e, İtalya ve Fransa’da yüzde 12’ye 
ulaşmıştır.

Türkiye’nin, AB’nin yaklaşık 20 yıldır yaşadıklarını dikkate alarak, 
serbestleşme sürecine geçişi rahat bir şekilde gerçekleştireceğine 
inanıyoruz.  Türkiye Demiryolu Ulaştırmasının Serbestleştirilmesi 
Hakkındaki Kanun’un işlerliğini sağlayacak olan bir dizi 
yönetmeliğin de çıkartılması gerekmektedir.Bu konuda yetkili olan 
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Demiryolu Düzen-
leme Genel Müdürlüğü,yönetmeliklerle ilgili çalışmalarını,sektör 
ile ilgili  tüm paydaşların da görüşlerini alarak yapmaktadır. 
Sektörün serbestleşmeye geçişini sağlayabilecek olan dört adet 
temel yönetmelikle ilgili görüşler alınmıştır.Yönetmelikler bu 
görüşler de dikkate alınarak Bakanlık makamına sunulmuştur. 
Adı geçen yönetmelikler; Demiryolu Taşıma Yönetmeliği, Altyapı 
Erişim ve Kapasite Tahsis  Yönetmeliği, Demiryolu Emniyet 
Yönetmeliği, Demiryolu Araçları Tescil ve Sicil Yönetmeliği’dir. 
Bu Yönetmelikler dışında olan ve demiryolu ulaştırmasının 
serbestleştirilmesi ile doğrudan ilişkisi bulunmayan “Teh-
likeli Maddelerin Demiryolu ile Taşınması Hakkında Yönetme-
lik “ Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Tehlikeli 
Mal ve Kombine Taşımacılık Genel Müdürlüğünce hazırlanmış, 
paydaşların görüşleri alınarak Bakanlık onayına sunulmuştur. 
Yukarıda belirtilen yönetmeliklerden; Altyapı Erişim ve Kapasite 
Tahsis  Yönetmeliği,Demiryolu Araçları Tescil ve Sicil Yönetmeliği 
ve Tehlikeli Maddelerin Demiryolu ile Taşınması Hakkında Yönet-

melikler Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe 
girmişlerdir. Yönetmeliklerle ilgili çalışmaları, çok 
yoğun bir mesai ortamında, AB ve Türkiye şartlarını  
ve paydaşların görüşlerini dikkate alarak hazırlayan 
Demiryolu Düzenleme Genel Müdürlüğü ile Tehlikeli 
Mal ve Kombine Taşımacılık Genel Müdürlüğüne tak-
dirlerimizi ve memnuniyetimizi sunuyoruz.

Beklentimiz, Demiryolu Düzenleme Genel Müdür-
lüğünce hazırlanarak Bakanlık onayına sunulan ve 
demiryolu ulaştırmasının serbestleştirilmesini hayata 
geçirecek olan “Demiryolu Taşıma Yönetmeliği” ve 
“Demiryolu Emniyet Yönetmeliği” nin de ivedi olarak 
yayınlanmasıdır. 

Demiryolunun Serbestleşmesi sürecinde, özel sek-
törün de dinamizmiyle ülkemizde demiryolunun 
hakettiği paya sahip olacağına ve 2023 hedeflerine 
ulaşmada önemli bir rol oynayacağına inanıyoruz.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Türkiye 
Ulaştırma ve Lojistik Meclisi’nin 22 Haziran 2015 
tarihinde İstanbul’da yapılan seçimli toplantısında, 
TOBB Türkiye Ulaştırma ve Lojistik Meclisi Başkan 
Yardımcılığına oybirliği ile seçilmiş bulunuyorum.
 
Türkiye’nin en büyük Sivil Toplum Kuruluşu olan 
TOBB bünyesinde, demiryolu ulaştırması ile ilgili 
sorunları ve bu sorunlarla ilgili çözüm önerilerini 
oluşturacak çalışmalara öncülük yaparak, bu sorun ve 
çözüm önerilerinin TOBB kanalıyla sektörle ilgili tüm 
kamu kurumlarına ulaştırılması ve sonuç alınması 
çabası içinde olacağız.

Özcan SALKAYA
Demiryolu Taşımacılığı Derneği
Yönetim Kurulu Başkanı
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Demiryolu Taşımacılığı Derneği (DTD) yeşil 
ve temiz taşımacılık türü olan demiryolu 
taşımacılığını çağın ve ülkenin gerekleri 
doğrultusunda geliştirmek ve demiryolu-
nun ülkenin toplam taşımacılığı içindeki 
payını yükseltmek amacıyla 2006 yılında 
kurulmuştur. 

Üyelerimiz, kendilerine ait vagonlarla veya 
TCDD vagonları ile ulusal ve uluslararası 
demiryolu taşımacılığı yapan, vagon üreti-
mi tesisleri olan, liman işletmeciliği yapan, 
vagon bakım ve onarımı sanayi ile iştigal 
eden Türkiye’nin önemli firmalarıdır. 

Tüm dünyada geleceğin taşıma modu 
olarak öne çıkan demiryolu taşımacılığını, 
ülkemizde de layık olduğu yere getirme 
çabası içindeyiz. 

Son yıllarda gündemden düşmeyen küre-
sel ısınma ve ortaya çıkardığı tehditler 
karşısında doğaya olumsuz etkisi diğer 
taşıma modlarına göre en az olan demir-
yolu taşımacılığını yaygınlaştırmak ve 
geliştirmek için çalışmaktayız.   

Küreselleşen dünyada öne çıkan hız, güven-
li taşıma, ekonomik ve çevreye duyarlı 
olma değerleri sürekli gelişen demiryolu 
taşımacılığını vazgeçilmez hale getirmiştir. 
Demiryolu taşımacılığını destekleyerek 
payını arttırmak, trafik kazalarını önlemek, 
enerjide dışa bağımlılığımızı azaltmak, ülke 
yararlarını gözetmek ve “gelecek nesillere 
temiz ve yeşil bir dünya” bırakmak tüm 
üyelerimizin ortak dileğidir. 

Derneğimizin yukarıda belirtilen genel 
amaçlarıyla paydaş düşüncelere sahip, 
demiryolu sektöründe faaliyet gösteren 
ve bu sektörle yakın ilişkisi bulunan tüm 
firmaları bir “çatı” altında toplayarak güçlü 
bir “Sivil Toplum Kuruluşu” oluşturmanın 
çabasındayız. 

Sadece emeğimizi değil yüreğimizi de 
koyduğumuz bu uğraşta, demiryolu 
taşımacılığı ile ilgili olan tüm firmaları, 
alanında ilk ve tek sivil toplum kuruluşu 
olan “Demiryolu Taşımacılığı Derneği” 
üyesi olmaya davet ediyoruz. 

Çocuklarımıza bırakacağımız temiz ve yeşil 
bir dünya en değerli mirasımız olacaktır.
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Toplantıya, UDH Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Talat Aydın, 
TCDD Genel Müdürü Ömer Yıldız, DTD, Demiryolu Sektörü 
ve diğer STK’ların temsilcileri katıldı.

Toplantıda konuşan UDH Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı 
Talat Aydın, Demiryolu Sektörünün serbestleşme sürecinin 
başarıyla sürdürüldüğünü belirterek, “Konuyla ilgili kanun 
ve kararnameler daha önce çıkarılmıştı. 02 Mayıs’ta da ilk 
yönetmelik yayımlandı. Diğerlerinin de yayımlanmasına 
devam edilecek.” dedi.

Gerekli düzenlemelerin yapılmasının ardından sektörde yer 
almak isteyen kuruluşların istenilen şartları tamamlayarak 

işletmecilik yapabileceğini ifade eden Aydın, bu süreçte en 
fazla işin ikiye bölünecek olan TCDD’ye düştüğünü söyledi.

Toplantıda konuşan ve Demiryolu Sektörünün serbestleşme 
süreci hakkında bugüne kadar yapılan çalışmalar hakkında 
bilgiler veren Demiryolu Düzenleme Genel Müdür Vekili Erol 
Çıtak, demiryolu sektörünü serbestleştirerek, daha etkin ve 
kaliteli hizmet sunmayı amaçladıklarını belirtti.

Demiryolu sektöründe düzenleme ve denetleme yapan 
bağımsız bir yapı oluşturmayı hedeflediklerini anlatan 
Çıtak, bu yapının AB ile uyumlu olacağına vurgu yaptı.

DDGM Demiryolu Düzenleme Genel Müdürlüğü’nün Kurumsal 
Yapısının Geliştirilmesi Teknik Yardım Projesi Toplantısı Yapıldı
DDGM Demiryolu Düzenleme Genel Müdürlüğü’nün Kurumsal Yapısının Geliştirilmesi Teknik Yardım Projesi 
toplantısı 13 Mayıs 2015 tarihinde Ankara’da gerçekleştirildi.

DTD Yönetim Kurulu TCDD Genel Müdürü Ömer Yıldız’ı 
Makamında Ziyaret Etti

DTD Yönetim Kurulu Üyeleri TCDD Genel Müdürlüğü ve 
Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine atanan Ömer Yıldız’ı 
makamında ziyaret etti. TCDD Genel Müdürü Ömer 
Yıldız’a yeni görevinde başarılar dileyen DTD Yönetim 
Kurulu üyeleri, dernek çalışmaları, sektörün genel 
durumu, demiryolu taşımaları ve serbestleşme sonrası 
sektörde yaşanacak gelişmeler hakkında karşılıklı görüş 
alışverişinde bulundular.

Demiryolunun serbestleşmesi sürecinde DTD ile 
sürekli bir araya gelinerek karşılıklı görüş alışverişinde 
bulunmanın sektöre önemli katkılar sağlayacağı 
belirtilmiştir. 
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Alanında dünyanın 3’ncü büyük 
demiryolu fuarı olma özelliğini taşıyan  
“EurasiaRail  5. Uluslararası Demiryolu, 
Hafif Raylı Sistemler, Altyapı ve Lojistik” 
Fuarı 05 – 07 Mart 2015 tarihlerinde 
İstanbul Fuar Merkezi’nde yapıldı:
Fuarın açılışını Ulaştırma Denizcilik 
ve Haberleşme Bakanı Sn. Lütfi Elvan, 
TCDD Genel Müdürlüğüne vekâlet eden 
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme 
Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Sn. 
Mehmet Hamdi Yıldırım,  (UIC) 
Uluslararası Demiryolları Birliği 
Genel Müdürü Jean-Pierre Loubinoux,  
AB Türkiye Delegasyonu Müsteşarı François Begeot                                           
ve Türkel Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Korhan Yazgan 
birlikte yaptı. 

2011 yılından beri Türkel Fuarcılık A.Ş tarafından organize 
edilen ve   TC. Ulaştırma, Denizcilik  ve Haberleşme Bakanlığı, 

TCDD, TÜVASAŞ, TÜDEMSAŞ ve 
TÜLOMSAŞ, KOSGEB, TOBB tarafından 
resmi olarak desteklenen fuar                                                                                     
18.000 m²  alanda kuruldu.  Fuara,  
Türkiye dışında 25 ülkeden 142’si 
yabancı, toplam 300 firma ile Almanya, 
Rusya Federasyonu, Fransa, İran, 
İtalya, Çek Cumhuriyeti ülke katılımı 
sağladılar. 

DTD’nin de destekleyen kuruluşlar 
arasında yer aldığı fuara katılım 
yoğundu. Ulaştırma Denizcilik ve 
Haberleşme Bakanı Sn. Lütfi Elvan ve 

beraberindekiler DTD standını ziyaret ettiler. 

Ayrıca DTD Yönetim Kurulu Başkanı Özcan Salkaya, fuarla 
eş zamanlı olarak gerçekleştirilen konferansta “Türkiye 
Demiryollarının Serbestleştirilmesi ve Sektöre Etkileri” 
konulu bir sunum gerçekleştirdi.

Demiryolu taşımacılığının serbestleştirilmesine hazırlanan TCDD, 07 Mayıs 2015 tarihinde 
“Müşteri Bilgilendirme Toplantısı” düzenledi. TCDD Genel Müdürü Ömer Yıldız ve Yük Dairesi 
Başkanı İbrahim Çelik’in katılımlarıyla düzenlenen toplantıya DTD ve UTİKAD yönetim kurulu 
üyelerinin yanı sıra TCDD’nin bazı müşterileri de katıldı.

Kuzey Yunanistan Yunan-Türk Ticaret Odası’nın desteği 
ile Aristotales Üniversitesi Transport bölümü yetkilileri, 
“Türkiye – Yunanistan arasında kombine ve çok modelli 
taşımacılığı geliştirmek ve problemleri tanımlamak”  konulu 
araştırma kapsamında 01 Nisan 2015 tarihinde DTD’yi 
ziyaret ettiler.

Transport  Systems Research Group tarafından da des-
teklenen araştırma kapsamında yapılan görüşmelerde iki 
komşu ülke arasında kombine ve çok modlu taşımacılığının 
mevcut durumu, geliştirilmesi ve yaşanan problemler 
hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

DTD’yi temsilen toplantıya Yönetim Kurulu Üyeleri Ömer 
Faruk Bacanlı, Cihan Akın ve Genel Müdür Yardımcısı 
Nükhet Işıkoğlu katılmıştır.

EurasiaRail 5. Uluslararası Demiryolu, Hafif Raylı Sistemler,  Altyapı ve 
Lojistik Fuarı

Yunanistan ve Türkiye arası Kombine Taşımacılığı Destekleme Konulu 
Araştırma Toplantısı

TCDD Müşteri Bilgilendirme Toplantısı Düzenledi

Temmuz 2015      7



ETİ MADEN İŞLETMELERİ ile toplantı yapıldı

Yeni Üyemiz 
BALO Büyük Anadolu Lojistik Organizasyonlar A.Ş.

>>DTD’DEN HABERLER

BALO, lojistik sektörüne demiryolu ağırlıklı intermodal 
taşımacılık hizmeti sunmaktadır. 2011 yılında Türkiye’nin 
çatı sivil toplum örgütü olan TOBB Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliğinin öncülüğü ve katılımında, Türkiye’nin 
birçok yöresinden, oda, borsa ve organize sanayi bölgelerinin 
iştiraki ile 94 ortakla kurulmuştur.

BALO’nun kurumsal yapılanma hazırlıkları 2012 yılında 
gerçekleştirilmiş ve 2013 yılında lojistik sektöründe yer 
alan nakliyeci ve forwarder firmalara blok tren ile yük 
taşımacılığı hizmetini sunmaya başlamıştır. Uluslararası 
Tarifeli BALO Blok Trenleri ile daha çok proje bazlı veya 
kontrat lojistiği olarak dönemsel gerçekleştirilen demiryolu 
taşımacılığını, konteyner-vagon yatırımları ile olağan ve 
sürekli bir hizmet haline getirilmiştir.

Anadolu-Avrupa arasında haftada 3 karşılıklı blok tren 
çıkarılmakta ve haftanın her günü sevkiyat hedeflenmektedir. 
Doğu Avrupa için Macaristan’daki Sopron terminaline, 
Kuzey Almanya ve Benelux ülkeleri için Duisburg ve 
Orta Almanya için Ludwigshafen terminalleri ile Güney 
Almanya’da Giengen terminaline ulaşılmakta ve Duisburg-
Tekirdağ arasında ihracatta 6 gün ve ithalatta 5 gün transit 
süre ile çalışılmaktadır.

BALO lojistik sektörüne navlun, hacim, ekipman, transit 
süre ve izlenebilirlik avantajları ile nötr bir operatör olarak 
katkı sağlamakta; özellikle çevreci, ekonomik, dakik ve 
güvenli bir sistem olarak sürdürülebilirlik beklentisini 
desteklemektedir.

BALO projesinin inovasyonel yönleri;
 Yüklerin Anadolu’dan demiryolu ile toplanması;
 Mevcut durumda kullanılan Anadolu’dan gelip, İstanbul 

boğazını geçerek Avrupa’ya ulaşan eski demiryolu rotasına 
alternatif olarak, Marmara Denizini Bandırma-Tekirdağ 
arasında Tren Ferisi ile geçilen yeni bir rota oluşturulması;
 Avrupa’ya, Anadolu’daki 10 farklı noktadan tarifeli blok 

tren seferlerinin başlatılması;
 Her seferde daha fazla yük taşıma imkanı sağlayan 45’ PW 

HC konteynerlerin taşımalarda kullanılacak olmasıdır.

Yeni üyemize “hoş geldiniz” diyor, üyeliklerinin hayırlı 
olmasını diliyoruz.

DTD Ailesi her geçen gün daha da büyüyerek güçleniyor.  17 Mart 2015 tarihinde yapılan DTD Yönetim Kurulu 
Toplantısı’nda BALO Büyük Anadolu Lojistik Organizasyonlar A.Ş.’nin üyelik başvurusu değerlendirilerek kabul 
edilmiştir.

03 Şubat 2015 tarihinde gerçekleştirilen DTD Yönetim Kurulu 
Toplantısı’na Eti Maden İşletmeleri Lojistik Dairesi Başkanı 
Numan K. Bodur ve çalışma arkadaşları katıldı. Numan Bodur 
üretim yerleri, ürün portföyleri, taşımalar ve lojistik operasyonları 
hakkında bilgi verdi. 

DTD Yönetim Kurulu ve Üyeleri ile mevcut demiryolu taşımacılığının 
durumu ve demiryolu ulaştırmasının serbestleşme ile ilgili 
beklentileri konusunda karşılıklı görüş alışverişinde bulundular. 
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DTD Beykoz Lojistik MYO Kariyer Günlerine katıldı

DTD Üyesi Yıldırımlar Lojistik Demiryolu Yatırımlarına Devam Ediyor

Beykoz Lojistik MYO Kariyer Günleri 13-17 Nisan 2015 
tarihleri arasında, Lojistik Kulübü, Havacılık Kulübü, 
Medya Kulübü, Bilişim Girişimcilik & İşletme ve Denizcilik 
Kulüpleri tarafından düzenlendi. Kariyer Günleri Mütevelli 
Heyet Başkanı Ruhi Engin Özmen’in açılış konuşması ile 
başladı. Özmen öğrencilere, “İş hayatındaki başarının sırrı 
özgüven, akademik bilginin yanında edinilen entelektüel 
birikim ve kendini iyi ifade etmek” dedi. Öğrencilere 
yaptıkları işi sevmemeleri durumunda iş hayatında 
başarılı olamayacaklarını anlatan Özmen, “İşinizi sevin, iş 
yeri de bir öğrenme ortamıdır, hep öğrenin” dedi. Kariyer 
Günleri boyunca tüm oturumlardaki konuşmacı konuklar 
öğrencilerimiz tarafından ilgiyle dinlendi, sektör ve kariyer 
haritası konusundaki ipuçları not edildi.

Kariyer Günleri’ne Demiryolu Taşımacılığı Derneği (DTD) 
Genel Müdürü Yaşar Rota, DTD Genel Müdür Yardımcısı 
Nükhet Işıkoğlu, UN Ro-Ro Ticaret Genel Müdür Yardımcısı 
Fuat Pamukçu, Türkiye’nin İlk F16 Kadın Pilotu Berna 
Şen, Çelebi Hava Servisi Operasyon Direktörü Nagehan 
Ekener, ENBE Orkestrası Kurucusu Behzat Gerçeker,                                                          
solist İlyas Yalçıntaş, Yazar ve Eğitimci Aykut Taşdelen,   
Microsoft Bölge Müdürü Daron Yöndem, Genç Girişimci 

Efe Kethüda, Havi Lojistik İş Geliştirme Direktörü Derman 
Aydoğan, Emir Gümrük Müşavirliği Genel Müdürü Mehmet 
Baykal, UN Ro-Ro Limanlar Operasyon Müdürü Levent Şinel, 
UN Ro-Ro İK Müdürü Murat Özçelikyürek, Kaptan Uğur 
Demir, ChinaShipping Yöneticileri Nuri Kuduğ, İrfan Alim ve 
İK Müdürü Bilge Karaçam konuşmacı olarak katıldılar.

Türkiye’de demiryolunun lojistikteki payının çok düşük 
olduğuna dikkat çeken Ercan Yıldırım, ilk etapta 50 vagon 
aldıklarını, vagon yatırımlarını arttırarak demiryolu 
taşımacılığı sektöründe büyümek istediklerini belirtti. 
Önümüzdeki süreçte demiryolunun serbestleşmesi ve 
yasal düzenlemelerin tamamlanması ile de kendi vagon ve 
lokomotifleri ile işletmecilik yapabileceklerini belirtti.

Konteyner taşımaları ile birlikte yıllık 1 milyon ton 
civarında bir yük potansiyelleri olduğunu belirten Ercan 
Yıldırım 2015 yılı sonrasında da vagon yatırımlarına ağırlık 
vererek demiryolu taşımacılığını arttıracaklarını belirtti.  

DTD üyesi Yıldırımlar Lojistik 50 adet vagon yatırımı 
ile sektörde büyümesini emin adımlarla sürdürüyor. 
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Demiryolu Taşımacılığı Derneği’nin 
üyeleri ile ilişkilerini geliştirme, sorun-
lar ve öneriler ile ilgili ilk ağızdan bilgi 
almak ve görüş alışverişinde bulun-
mak çalışmaları kapsamında üye firma 
ziyaretlerine başladı.

DTD Yönetim Kurulu Üyesi Ömer 
Faruk Bacanlı ve DTD Genel Müdür 
Yardımcısı Nükhet Işıkoğlu’nun yaptığı 
üye ziyaretlerinde sektörün durumu, 
önümüzdeki serbestleşme sürecinin 
etkileri, yaşanan sıkıntılar, yapılması 
planlanan projeler, değerlendirmeler 
hakkında görüş alışverişinde bulu-
nuldu ve dernek çalışmaları konusun-

da üyelerin beklentileri hakkında bilgi 
alındı. 

DTD Üyesi firmalara yapılan zi-
yaretlerde firmanın faaliyetleri, demir-
yoluna bakışı ve projeleri, dernek 
çalışmaları hakkındaki görüş ve öne-
rileri alındı.

Bu ziyaretler kapsamında İstanbul’da 
Ece Petrol, Batı Vagon, Ekol Lojis-
tik ve Güvenok firmaları ziyaret 
edildi. Ziyaretlere Eskişehir’de bu-
lunan DTD üyesi firmalarla devam 
edildi. Eskişehir’de Hoşcan Lojistik, 
Esray Makine, Lojistik 26, Sarp Lo-
jistik ve Savronik firmaları ziyaret 

edildi. Ankara’da ise Raykent ve Va-Ko 
firmalarına ziyaretler gerçekleştirildi. 

Üyelerden, DTD’nin yoğun katılım, 
görüş ve öneri beklediği çalıştay, 
toplantı ve üye yemeklerine katılım 
sağlanması konusunda hassasiyet 
göstermeleri, özellikle faaliyet alanları 
ile ilgili konularda bilgi ve tecrübelerini 
diğer dernek üyeleri ile paylaşmaları 
istendi.

Son derece olumlu ve verimli geçen 
üye ziyaretlerinin önümüzdeki süreçte 
de periyodik olarak devam ettirilme-
sinin dernek çalışmalarına önemli 
katkı sağlayacağı belirtildi.

>>DTD’DEN HABERLER

DTD Üyelerini Ziyaret Ediyor

Nusaybin, Mardin ve Akçakale’de Mahsur  Kalan Vagonlar 
Nakledildi

Suriye’de yaşanan savaş ve terör olayları neticesinde Eylül 
2014 tarihinden bu yana DTD üyelerine ait 38 adet vagon 
Nusaybin, Mardin ve Akçakale’de mahsur kalmıştır. 

Bölgede mahsur kalan vagonların kurtarılması ile 
ilgili DTD bir çalışma yapmış, TCDD’ye DTD Yönetim 
Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu üyelerimizce yapılan 
ziyaretler sonucunda mahsur kalan vagonların en yakın 

açık istasyona nakli konusunda anlaşmaya varılmıştır. 
Vagonların yükleme boşaltma ve vinç hizmetlerinin 
vagon sahibi firmalar tarafından, karayolu taşımasının 
ise TCDD tarafından üstlenilmesi konusunda mutabakat 
sağlanmıştır.

Yürütülen çalışmalar neticesinde DTD üyelerine ait 
vagonların en yakın açık istasyonlara nakli gerçekleşmiştir. 
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İftar yemeğine TCDD 1. Bölge’den yetkililer, DTD Üyeleri 
ve basından temsilciler katıldı. İftar yemeği sonrası bir 
konuşma yapan DTD Yönetim Kurulu Başkanı Özcan Sal-
kaya özellikle son dönemde sektörde yaşanan gelişmeleri 
değerlendirdi.

Özcan Salkaya ayrıca; binlerce vagon yatırımının bekle-
mede olduğunu, yol çalışmaları ve tarife değişiklikleri 
sebebiyle son beş ayda taşımaların yüzde yirmi beş 
oranında azaldığını bu durumun demiryolu sektörünü 
olumsuz etkilediğini de sözlerine ekledi.

DTD İftar yemeğinde, Yönetim Kurulu Üyeleri ve 
diğer üyeler bir araya gelerek sektördeki gelişmeleri 
değerlendirme ve görüş alışverişinde bulunma imkânı 
bulmuşlardır. Önümüzdeki süreçte de üyeleri bir araya 
getiren bu tip toplantıların daha sık yapılması temenni 
edilmiştir. 

DTD İftar Yemeği İstanbul’da Yapıldı
Demiryolu Taşımacılığı Derneği’nin iftar yemeği 07 Temmuz 2015 tarihinde 
İstanbul’da DoubleTree Hilton Oteli’nde gerçekleştirildi.

TOBB Türkiye Ulaştırma ve Lojistik Meclisi 
Toplantısı 22 Haziran 2015 tarihinde İstanbul’da 
gerçekleşti. TOBB Başkan Yardımcısı Sn. Halim 
Mete’nin açılış konuşması ile başlayan toplantı 
Meclis Başkanlık seçimleri ile devam etti. 

Türkiye Ulaştırma ve Lojistik Meclisi Başkanlığı 
görevini sürdüren Sn. Çetin Nuhoğlu yeni 
dönemde de oybirliği ile Meclis Başkanı olarak 
seçildi. 

Türkiye Ulaştırma ve Lojistik Meclisi Başkan 
Yardımcılığına DTD Yönetim Kurulu Başkanı 
Sn. Özcan Salkaya, MNG Kargo Yönetim Kurulu 
Başkan Yardımcısı ve Genel Müdürü Sn. Aslan 
Kut, Murhak Nakliyat şirket ortağı Sn. Hakan 
Bezginli, UND Genel Sekreteri Sn. Hakkı 
Başman, UTİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Sn. 
Turgut Erkeskin ve Posta ve Telgraf Teşkilatı 
Daire Başkanı Sn. Mustafa Soran seçilmişlerdir. 

TOBB Türkiye Ulaştırma ve  Lojistik Meclis Başkanlık Divanı 
Seçimleri Yapıldı
DTD Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Özcan Salkaya TOBB Türkiye Ulaştırma ve Lojistik  Sektörü Başkan Yardımcılığı 
görevine seçildi.
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Demiryollarında yapılan yük ve yolcu taşımacılığında, 
uluslararası demiryolu hatlarında işletilen  yük  vagonlarının 
kesintisiz ve güvenli olarak çalıştırılmasını sağlamak amacı 
ile başlatılan çalışmalar sonucu Türkiye’ de ilk defa yerli 
olarak TSI Sertifikalı Yük Vagonu ve Y25 Ls(s)d1-k Bojisi 
TÜLOMSAŞ tarafından üretildi. TÜLOMSAŞ;  Rilnss tipi yük 
vagonu için TSI (Karşılıklı İşletilebilirlik Teknik Şartları) 
sertifikasyon çalışmalarını Uluslararası yetkilendirilmiş bir 
denetleme kuruluşu (NoBo) tarafından yapılan denetimler 
ve İstanbul Teknik Üniversitesi Makina Fakültesi ile ortak 
yürütülen ve tamamen yerli imkân ve kabiliyetlerle yapılan 
testler neticesinde gerçekleştirdi. Söz konusu yük vago-
nuna ait TSI Sertifikası yayınlanarak yürürlüğe girdi. TSI 

sertifikası alan bu vagonlar Avrupa ülkelerinde sorunsuz 
bir şekilde ve serbest olarak dolaşabileceklerdir.

TÜLOMSAŞ’da bu tip vagonlardan 200 adet üretilerek 
2015 yılı sonuna kadar TCDD Genel Müdürlüğüne teslim 
edilecektir. Halen 2 farklı tip vagonun da TSI çalışmaları 
devam etmekte olup en kısa zamanda sertifikasyon işlemi 
tamamlanacaktır.

Türkiye, ülkenin kalkınmasında ve bağımsızlığında belirleyici olan 
demiryollarının yeniden canlandırılması ve taşımacılıktaki rolünün 
güçlendirilmesi için; serbest, rekabetçi, ekonomik ve sosyal açılardan 
sürdürülebilir ve Avrupa Birliği (AB) mevzuatı ile de uyumlu bir demiry-
olu sektörünün oluşturulmasına ihtiyacın olduğunu dikkate alarak  “ Türk 
Demiryollarının Reformu” başlıklı proje kapsamında, “Türkiye Demiryo-
lu Ulaştırmasının Serbestleştirilmesi Hakkında Kanun” u TBMM’de kabul 
ederek 01 Mayıs 2013 Tarihinde yürürlüğe koymuştur.

Bu konuda yetkili olan Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Demiryolu Düzenleme Genel Müdürlüğü, yönetme-
liklerle ilgili çalışmalarını, sektör ile ilgili tüm paydaşların da görüşlerini alarak yapmaktadır.

Demiryolu Sektörünün serbestleşmeye geçişini sağlayabilecek olan dört adet (Demiryolu Taşıma Yönetmeliği, Demiryolu Em-
niyet  Yönetmeliği, Altyapı Erişim ve Kapasite Tahsis Yönetmeliği,  Demiryolu Araçları Tescil ve Sicil Yönetmeliği)  temel yönet-
melikle ilgili görüşler alınmıştır. Bu yönetmeliklerden Altyapı Erişim ve Kapasite Tahsis Yönetmeliğive DemiryoluAraçları 
Tescil ve Sicil Yönetmeliği yürürlüğe girmiştir. Diğer iki yönetmeliğin de yürürlüğe girmesi ile demiryolu ulaştırmasının 
serbestleştirilmesi başlatılacaktır.

Ayrıca Tehlikeli Maddelerin Demiryolu İle Taşınması Hakkında Yönetmelik ve Demiryolu Kazalarını ve Olaylarını Araştırma 
ve İnceleme Yönetmeliği de yayınlanmıştır.  

Böylelikle demiryolu alanındaki mevcut ülke kaynağının daha verimli kullanılması sağlanacak ve atıl kapasite kullanıma 
açılacaktır. Tekelin kaldırılması ve sektörün serbestleştirilmesi ile AB demiryolu mevzuatına da uyum sağlanmış olacaktır.

TÜLOMSAŞ Türkiye’ de ilk defa yerli olarak  AB’ ye uyumlu                        
TSI Sertifikalı Yük Vagonu üretti

Altyapı Erişim ve Kapasite Tahsis Yönetmeliği ve Demiryolu 
Araçları Tescil ve Sicil Yönetmeliği Yürürlüğe Girdi

>>GÜNCEL
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Ekol Polonya’daki Son Yatırımlarıyla Büyümeyi Sürdürüyor

Avrupa’daki ilk 10 lojistik şirketinden biri olma hedefiyle 
yatırımlarını hızlandıran Ekol, doğrudan faaliyet 
gösterdiği ülkelerin arasına yakın dönemde Polonya’yı da 
ekledi. Böylece Polonya Ekol’ün kendi tesislerini kurduğu 
11. ülke oldu. Ekol, haftada 5 sefer yapan Ro-Ro  gemileri 
ve 40 sefere çıkan blok tren yüklemeleri ile çevre dostu 
hizmetlerini her geçen gün emin adımlarla güçlendiriyor. 

Ekol Polonya sadece intermodal çözümleri ile değil; düzenli 
haftalık hızlı taşıma hizmetleri ile de ülkemiz üreticilerinin 
her türlü talebine çözüm üretecek. Taşıma hizmetlerine ek 
olarak Ekol Polonya gümrükleme, gümrüklü ve gümrüksüz 
depolama, konsinye/stok yönetimi ve dağıtım hizmetleri 
ile entegre bir hizmet sağlayıcısı olarak hizmet verecek. 
Ekol Polonya aynı zamanda Türkiye haricindeki diğer Ekol 
ülkeleri için de Avrupa’dan Ukrayna ve Rusya’ya yapılacak 
taşımalarda konsolidasyon merkezi olacak. 

Ekol’ün Avrupa yatırımları 1996 yılında Ekol Almanya 
ile başlayarak Romanya, İtalya, Fransa, Ukrayna, 
Yunanistan ve Bosna-Hersek’e yaptığı yatırımlarla devam 
etmişti. Müşterilerine yüksek kaliteli hizmet sunmak 
amacıyla yatırımlarını aralıksız sürdüren Ekol 2013 
yılında Avrupa’nın jeopolitik haritasındaki en stratejik 
noktalarından birinde Ekol Macaristan’ı kurdu.2014 
yılındaysa Ekol İspanya’yı ülke portföyüne ekledi.

>>GÜNCEL

Ekol Lojistik Hakkında:

Global bir Türk lojistik markası yaratmayı 
hedefleyen Ekol Lojistik, hedeflerine paralel 
olarak Avrupa’daki uluslararası müşterilerine 
sürdürülebilir ve rekabetçi hizmetler sunuyor. En 
son teknolojiye sahip, her biri 240 treyler kapasiteli, 
Hatche, Paqize, Qezban ve Ayshe isimlerindeki 
filosuna Fadiq ismiyle 5. gemisini de ekleyen, 
Alternatif Ro-Ro şirketi 80 bin araç kapasitesine 
ve 180 milyon lira ciroya ulaştı. Alternatif Ro-
Ro gemileri haftanın dört günü İstanbul-Trieste 
limanları ve haftanın bir günü ise İzmir-Sete 
limanları arasında hizmet veriyor.

Ekol Lojistik, Türkiye’de 520.000 m2 kapalı 
alanı aşan dağıtım merkezleri; Almanya; İtalya, 
Yunanistan, Fransa, Ukrayna, Bosna, Romanya, 
Macaristan, İspanya ve Polonya’da bulunan 100.000 
metrekarelik tesisleri, yaklaşık 4.000’in üzerinde 
araç filosu, ve 6.000 civarı çok uluslu çalışanıyla 
Türkiye’nin ve Avrupa’nın öncü entegre lojistik 
hizmet sağlayıcıları arasında yer almaktadır.
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Yatırımlarla büyümeye devam eden demiryolları ve raylı 
sistemlerin geleceği, TÜV SÜD tarafından düzenlenen kon-
feransta tartıştı. Demiryolları, enerji ve inşaat gibi birçok 
sektörde, test, belgelendirme, gözetim, denetim ve eğitim 
hizmetleri sağlayan dünyanın önde gelen şirketlerinden 
TÜV SÜD,  ‘Türkiye’de Demiryolu Sektörünün Geleceği’ 
konulu sektörel buluşmayı düzenledi. İstanbul Üniversi-
tesi, Demiryolları Düzenleme Genel Müdürlüğü (DDGM),  
kamu ve özel sektörden çok sayıda katılımcının bir araya 
geldiği buluşmada, sektöre ait yeni düzenlemeler, düny-
adaki yeni teknolojiler ve demiryollarının sorunları 
hakkında fikir alışverişi yapıldı.

Konferansta konuşan Almanya merkezli TÜV SÜD Rail-
Gmbh şirketinin CEO’su KlausBosch, Türkiye’de büyüyen 
demiryollarının, dünyanın ilgisini çektiğini belirterek, 
sektörün büyümesine uluslararası teknoloji ile  katkıda 
bulunmak istediklerini söyledi.

Bosch, “Dünyanın dört bir yanında faaliyetlerimiz var, sek-
törün en önemli önceliği emniyet ve güvenlik, biz güven-
lik konusunda birikimimizi ve tecrübemizi Türkiye’ye 
aktarıyoruz ve aktarmaya da devam edeceğiz. Sektörün 
büyümesi için yatırımlar çok önemli ama yeni yatırımlar 
kadar, sonraki bakımları da çok önemli” şeklinde konuştu.
Almanya’da sahip oldukları teknolojik bilgileri Türkiye’ye 
aktarmak istediklerini belirten KlausBosch “Türkiye’de 
üniversitelerle iş birliğine gidip, personel eğiterek sektöre 

katılımlarını sağlamak istiyoruz,  bunun içinde Ankara ve 
Eskişehir uygun yerler olarak dikkatimizi çekiyor” dedi.
Türkiye’de demiryollarının modernizasyonunun, 
hem zorluklar hem de fırsatlarla dolu çok önemli bir 
süreç olduğunu söyleyen TÜV SÜD Türkiye CEO’su Ha-
kan Özsezer, “1950’lerden bu yana uzun süre ihmal 
edilmiş demiryollarının, son dönemde, hak ettiği ilgiyi 
görmekte olduğunu memnuniyetle izliyoruz. Türkiye, 
demiryolları sektörünün gelişiminde önemli bir kavşak 
noktasında. Önümüzdeki 10-15 yıllık dönemde demiryo-
lu sektörünün hızla geliştiğine şahit olacağız. TÜV SÜD’ün 
demiryolu sektöründeki 50 yıllık tecrübesi, bu süreçte 
karşılaşılabilecek problemlerin aşılması sürecine değer 
katacaktır. TÜV SÜD olarak, Türkiye’de güvenli, efektif 
ve sürdürülebilir bir demiryolu sektörü oluşumuna katkı 
sağlamayı hedefliyoruz” açıklamasını yaptı.

Bireylerin ve ürünlerin, istenilen yere güvenli bir şekilde 
ulaştırılması, konferansta konuşulan en önemli konu-
lardan olurken, sektörün gelişimindeki dört önemli unsur 
olarak,  güvenilirlik, erişilebilirlik, bakım kolaylığı ve em-
niyet öne çıktı. TÜV SÜD, demiryolu üreticilerine, opera-
törlerine ve kamu kurumlarına bu kriterleri sağlamaları 
için yardımcı olurken, TÜV SÜD’ün deneyimli uzmanları, 
hızlı tren, metro, hafif metro ve geleneksel demiryolları 
alanlarındaki bütün müşterilerinin teknik destek, müh-
endislik, kontrol, sertifikasyon ve eğitim ihtiyaçlarını işin 
başından sonuna kadar karşılayabiliyor.

 Ocak - Şubat 2013     14

TÜV SÜD “Demiryolu ve Raylı Sistemlerin Geleceği” 
konulu  bir konferans düzenledi

>>GÜNCEL
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avronik A.Ş. firmasının misyonu; 
Türk Savunma Sanayiinin elektronik 
cihaz ve sistem gereksinimlerine, 
üstün temel teknolojilerin ar-ge ile 
elde edilecek maliyet-performans 
etkin çözümlere dönüştürülmesi 
ile yanıt vermek, bu yolla ülkenin 

savunma sanayiinin bağımsızlığı için hizmet etmek, 
elde edilen birikimin ülke genelinde askeri ve 
sivil alanlarda farklı çözümlere dönüşebilmesinin 
sürekliliğini sağlamak için milli, kalıcı ve güvenilir 
kurum kimliğini korumaktır.

SAVRONİK AŞ, çalışanlarının ve müşterilerinin 
isteklerini zamanında ve eksiksiz karşılayan ve 
bu amaçla AQAP 2110 Kalite Yönetim Sistemi 
gerekliliklerini yerine getiren bir kurum olarak;

 Sahip olduğu deneyim ve bilgi birikimini kullanarak 
üstün teknolojik özelliklerde maliyet performans 
etkin özgün çözümler sunmayı,
 Yüksek güvenilirlik kriterleriyle uyumlu sistemler 

tasarlayıp, üretmeyi,

 Tüm çalışanları ile birlikte katılımcı ve değişime açık bir ortam 
yaratmayı,
 Müşterilerinin memnuniyetini arttırmayı, müşteri tatminini sağlama 

ve sürekli kılmayı,
 Tüm faaliyet ve süreçlerinde sürekli iyileşme ve gelişme elde etmeyi 

ilke edinmiştir.

Savronik A.Ş. bu çalışmaları kapsamında Raylı Ulaşım Sistemleri 
sektöründeki ihtiyaçları karşılamak amacıyla tamamen özgün ve yerli 
kaynaklarla cihazlar üretmekte ve Tren Takip Sistemi geliştirmektedir. 

İŞLEMLERİN KAPSAMI /SÜREÇLERİN TANIMI
Tren Takip Sistemi (TTS) işlem kapsamı, hedeflenen sistem tasarımının 
kritik süreçleriyle tanımlanmaktadır.

Nakliye İşlemleri 
Nakliye işlemleri işletme yönetiminde vagonlarla yapılan yük 
taşımacılığını kayıt altına almak, takip etmek ve faturalandırmak 
adımlarını içeren kritik bir süreçtir.(Şekil 1 ve Şekil 2)

Nakliye işlemleri sevk talebi ile başlar. Sevk şekline göre konteyner ya da 
şahsi konteyner veya tank nakliye sevk aracı olarak kaydedilir.

Tüm sevk bilgilerini içerir şekilde basılmış barkod yüke iliştirilir 
müteakip navlun faturası ve tesellüm adımlarını izler.

TREN TAKİP SİSTEMİ
Konsept Tasarım

Şekil 1- Nakliye İşlemleri

>>MAKALE
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Bu sürecin kritik yönü barkodlar ile araçların eşleşmesidir. Bu 
işlem, el terminalleri ile hem konsinye malların barkodunun 
hem de araçların RFID künyelerinin okunmasıdır. (Şekil 3 ve 
Şekil 4)

Nakliye bilgisi tren teşekkülü ile beraber merkez sevk sistemine 
“Tren Teşekkülü Yönetimi”’nde tanımladığı gibi gönderilir. 

Şekil 2- Nakliye İşlemleri (devam eden)

Şekil 3- Konteynırların Vagonlara Eşleştirilmesi

>>MAKALE
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Tren Teşkili Yönetimi
Seyahat boyunca trenin konumu GSM/GSM-R aracılığıyla GPS verisi gönderen lokomotif üzerinden sağlanır. Bunun anlamı 
manevra istasyonlarında araç RFID künyeleri el terminalleri ile okunması ve çeken lokomotifin RFID künyesi ile eşleşmesidir, 
böylece tren teşekkülünü yaratan bir kayıt oluşturulur    (Şekil 5).

Tren teşekkülü trafikten sorumlu müdür 
tarafından zaman çizelgesine aktarılır.
İstasyonlarda lokomotif ve trenler 
geçişleri sırasında RFID künyeleri ile 
tanımlanır. Bu bilgi RFID anteni ve 
okuyucuları ile toplanır ve işletmenin 
fiber ağına aktarılır. (Şekil 6)

Herhangibir aracın ayrılması veya 
istasyonlar arasında trenle bağlantısının 
kopması halinde sistem bir ikaz/uyarı 
yaratarak eşleşmeyen/uyumsuz tren 
teşekkülüne göre alarm verir.

Operasyonel Bilginin Toplanması ve 
Yayınlanması 
Yukarıda tanımlandığı üzere, manevra 
istasyonlarında bilgi toplanır ve aşağıdaki 
merkezlerde tanımlanır:
  Lokomotif tespiti        
  Araç tespiti     
  Tren teşkili

Şekil 4- Sevkiyatın Vagonlara Eşleştirilmesi

   Şekil 5  Manevra İstasyon İşlemleri
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Şekil 6 Trenlerin ve Tren Teşekkülünün İstasyonlarda 
tanımlanması

Şekil 7 Operasyonel Bilginin Toplanması ve Yayınlanması

>>MAKALE
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GPS üzerinden lokomotifler seyahatları boyunca konumsal 
bilgi sağlar ve bu verileri merkez yük ve yolcu hizmetlerine bir 
arada iletir.

Bu bilgiye dayanarak sistem  treni çeken lokomotifin yönüne 
gore hangi aracın hangi tren teşekkülüne atandığına göre 
konumu belirler.

Yük ve yolcu hizmetleri tarafından manevradan, istasyonlardan 
ve seyir halindeki trenlerden toplanan bilgi veri tabanlarında 
saklanır.Bu bilgi, verilerin güncelleştirilmesinde kullanılmak 
üzere

  Analiz için fonksiyonların yönetiminde
  CTC’nin takibinde
  Yolculara (Yolcu Bilgilendirme Sistemi aracılığıyla) verilir 

Operasyonel Haritalama

Bu bölümtren takip sisteminin bir parçası olan vagon ve 
çeken araçların ve aynı zamanda yükün konumunu göstermek 
amacıyla, GIS altyapı ve haritalandırma prosedürünü tanımlar.
Coğrafi Bilgi Sistemi verinin konumu bulmak ve raporlanmasını 
sağlamak için kullanılan bir araçtır.Textler aracılığıyla yeterli 
ölçüde açıklanamayan uzaysal bilginin komünikasyonu için 
haritalara ihtiyaç vardır. Arzu edilmesi halinde GIS analizinin 
sonuçları ekrana veya kağıda aktarılabilir.

Mantıksal bir veri tabanına sahip GIS sistemi bilgisayar destekli 
tasarım paketlerini içeren sistemlerden çok daha ileri bir 
seviyededir

Aşağidaki çalışmalara ihtiyaç duyulabilir
  Sayısal Harita Sistemi 
  Coğrafi Veri Tabanı 
  Coğrafi Veri Tabanında tanımlı ayrıntılar ve özellikler için  

arazi sayısallaştırma işleri
  Karar Destek aksiyonlarında kullanmak üzere coğrafi veri 

tabanında yer alan ayrıntıların ve özelliklerin web-tabanlı 
sunumu  
  Coğrafi veri kullanımında yazılımın tedarik ve entegrasyonu
 Sayısallaştırma işlemi sonrası sistemde saklı uzaklık bilgisinin 

girilmesi

Bakım Takip Sistemi
Lokomotifler, tren setleri ve bakım araçları için bakım 
merkezlerine yapılan, bakım bildirimleri ile her bir aracın 
işetmedeki operasyon süresi ve seyahat mesafesini tanımlar ve 
bu tanımlardan üretilen rapor sonuçlarına gore, bakım süreç 
dataları  ilişkili veri tabanlarında karşılaştırılır. Gerekli alarm 
bilgileri üretilerek işletmeci tarafından belirlenen sorumlu 
birimlere yönlendirilir. Şekil 8 Operasyonel Bilginin Toplanması ve Yayınlanması

>>MAKALE
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>>İSTASYON

iletişim, seyahat ve kültür yoludur. Bugün İpekyolu’nun 
sınırları kesin bir şekilde çizilememesine rağmen, Çin – 
Hindistan, Orta Asya Devletleri, Rusya, Kafkaslar, Türkiye 
ve Ortadoğu ülkelerini içine alan Avrasya olarak ifade 
edilen ve doğu ile batıyı birbirine bağlayan bir hat olarak 
tanımlanmaktadır.
İpekyolu, on beşinci yüzyıldan sonra, coğrafi keşifler 
ardından eski önemini kaybetmiş olsa da günümüzde Çin, 
Hindistan ekonomilerinin küresel ekonomide güçleri-
nin her geçen gün artması ve Orta Asya’daki zengin doğal 
kaynaklar, enerji havzaları, ekonomik ve siyasi rekabet ile 
her geçen gün stratejik önemini arttırmaktadır. Ve Yeni 
İpekyolu kavramı taşımacılık koridoru, uluslararası ticaret, 
petrol ve gaz hatları ile turizm alanlarını da kapsamaktadır.

İpekyolu ülkeleri açısından ticareti engelleyen temel faktör 
bölgedeki lojistik yetersizliktir. Temel lojistik sorunlarından 
biri de deniz bağlantısı olmadığı için kara taşımacılığına 
bağımlı olmasıdır. Bu durum uluslararası ticaret açısından 
en önemli maliyet unsuru olarak öne çıkmaktadır. 

enedikli ünlü kâşif Marco Polo, on üçüncü 
yüzyılda, batı dünyasının hakkında nere-
deyse hiç denecek kadar az bilgiye sahip 
olduğu Asya’ya maceralı, masalsı bir yol-
culuk gerçekleştirdi. Marco Polo’nun İpek 
Yolu üzerinde adım adım devam eden bu 
yolculuğu O’nu sonunda Büyük Kağan 
Kubilay Han’ın sarayına kadar getirdi.                      

Kubilay Han’ın güvenini kazanarak on yedi yılını burada 
geçiren Polo, bu sayede Çin’in ve Hindistan’ın büyük bir 
bölümünü gezme ve tanıma fırsatı buldu. 
Uzun süren seyahatinden dönüşte Cenevizlilere esir 
düşen Marco Polo, tutsak kaldığı dört yıl süresince, gezi 
notlarına dayanarak İpek Yolu üzerinden giderek ulaştığı 
Asya’yı anlattığı “Harikalar Kitabı”nı yazdı. 
“Harikalar Kitabı” Avrupa’da yoğun bir ilgi ile karşılandı 
ve daha sonraları bu kitabı okuyan Kristof Kolomb da 
1492’de Marco Polo’nun anlattığı bu gizemli ülkelere 
denizden ulaşmak isteğiyle yola çıkarak Amerika’yı 
keşfetti.
İlginç olan o ki Marco Polo’nun Harikalar Kitabı’nı 
yazmasına vesile olan, Avrupa’ya bilmediği bir dünyanın 
kapılarını açan ve hatta belki de Yeni Dünya Amerika’nın 
keşfine sebep olan İpek Yolu hala eski önemini ve işlevini 
korumakta.
Britannica’da İpekyolu, “Roma ve Çin gibi büyük me-
deniyetler arasında malların ve fikirlerin taşındığı batı 
ile Çin’i birbirine bağlayan antik ticaret hattı” olarak 
tanımlanmaktadır.
Tarihte belki de ekonomik zenginliğin ilk transfer edildiği 
güzergâh olan İpekyolu, Çin ve Hint Dünyasının zengin-
liklerinin Büyük Türkistan ve Anadolu topraklarından 
geçerek Avrupa’ya ulaştığı bir yol olarak düşünülebilir. 
İpekyolu sadece bir ticaret yolu değil aynı zamanda 

>> Nükhet IŞIKOĞLU
Demiryolu Taşımacılığı Derneği 
Genel Müdür Yardımcısı

İpekyolu’ndan Demir İpekyolu’na…

V
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İpekyolu’nun Avrupa’ya çıkış yolunda yer alan Türkiye’yi 
önemli  ölçüde etkileyecek, uzun  yıllardır gündemde olan, 
“Demir İpek Yolu” olarak da anılan Kars – Tiflis – Bakü 
demiryolu projesi de bu alanda yapılan önemli projelerden 
biridir. 
Bakü – Kars  arası  826 km. olarak belirlenen demir-
yolu  hattı  Azerbaycan, Gürcistan ve Türkiye’yi birbirine 
bağlayacaktır.  Azerbaycan ve Gürcistan arasında ha-
len kullanılmakta olan 721 km uzunluğundaki demiryo-
lu hattına, yapımı devam eden 105 km uzunluğundaki 
Ahılkelek – Kars arası hattın da eklenmesi ile tamamlana-
cak olan projenin 75 km’si Türkiye’de Kars ile sınır arasında 
yer almaktadır. 
Bakü – Tiflis – Kars demiryolu projesinin hayata geçmesi 
ve Marmaray projesinden de yük geçişlerinin sağlanması 
ile birlikte Avrupa’dan Çin’e demiryolu ile kesintisiz yük 
taşımacılığı mümkün hale gelebilecektir. Bu sayede Avrupa 
ile Orta Asya arasındaki yük taşımacılığının büyük kısmı 
demiryolu ile yapılabilmesine imkân sağlanacak ve Türkiye 
Çin – Avrupa transit taşımacılığından da pay alabilecektir. 

Demir İpek Yolu’nda başlangıçta yıllık 6,5 milyon ton yük 
taşınması beklenmekte ve uzun vadede yıllık 17 milyon ton 
yük taşınması hedeflenmektedir. 2015 yılı sonlarında bit-
mesi planlanan proje Türkiye’nin lojistik yeteneğini önemli 
ölçüde etkileyecektir.
Kars – Tiflis – Bakü demiryolu ile İran üzerinden geçen 
mevcut doğu –batı koridoruna alternatif bir güzergâhın 
oluşturulması ve Orta Asya’nın Hazar üzerinden Türkiye’ye 
bağlanması sağlanabilecektir. Ayrıca, Türkiye üzerin-
den Marmaray projesi ile kesintisiz Avrupa bağlantısı,                           
Türkiye – Gürcistan – Azerbaycan – Türkmenistan üzerin-
den geçen “Demiryolu – Denizyolu Kombine Taşımacılığı” 
ile Orta Asya’nın Akdeniz’e bağlanması ve Orta Asya ile 
yapılan transit taşımacılıkta Türkiye’nin önemli bir konuma 
gelmesi de mümkün olacaktır. 
İpek Yolu ve Orta 
Asya ülkelerinde 
böyle bir yapılanma 
ve her geçen gün ar-
tan ekonomik hacim 
karşısında sanayinin 
üretim devleri Amerika 
ve Avrupa da giderek 
zayıflayan ekonomile-
rini güçlendirmek için 
bir takım işbirliği ve 
ticaret anlaşmalarına 
yönelmektedir. Çin sana-
yi ürünlerinin dünya 
piyasalarındaki hızlı 
artışı, dünya ekonomi 
merkezlerinin Asya’ya 
kayması gibi etkenler 

nedeniyle Amerika ve Avrupa rekabetle değil ancak işbirliği 
ile egemenliklerini koruyacaklarını düşünerek Transatlantik 
Ticaret ve Yatırım Ortaklığı (TTIP) Anlaşması’nı imzalama-
ya karar vermişlerdir. ABD ve AB arasındaki müzakerelerin 
2017 yılına kadar tamamlanması hedeflenmektedir.
TTIP ile dünyadaki toplam GSYİH’nin yarısını ve toplam 
ticaretin üçte birini oluşturan iki bölge arasında gümrük 
tarifelerinin kaldırılması ve tarife dışı engellerin minimize 
edilmesi hedeflenmekte, ayrıca ABD ile AB arasında çok 
daha güçlü bir ekonomik işbirliği amaçlanmaktadır. Bu 
işbirliği kapsamında;
 Yatırımlar konusunda ABD ve AB firmalarının eşit muame-

leye tabi tutulması,
 Kamu ihalelerine karşılık serbest katılım sağlanması,
 Fikri mülkiyet haklarının korunmasına ilişkin karşılıklı 

standartların geliştirilmesi ve ileriye taşınması,
 Hizmet sektöründe AB firmalarının ABD’de yerli firmalar 

gibi faaliyet göstermelerinin sağlanması gibi başlıklar ön 
plana çıkmaktadır.
Tüm bunlar dikkate alındığında, TTIP Anlaşmasını sadece 
bir ticaret anlaşması olarak görmek yerine dünya ticaretin-
de dengeleri değiştirecek, ABD ve AB’nin kendilerine yeni 
bir alan tanımladığı bir anlaşma olarak görmek faydalı 
olacaktır. 
Peki, TTIP neden bu kadar hayati ve önemli? Çünkü başta 
Çin olmak üzere ekonomisi her geçen gün gelişen Asya 
ülkelerinin karşı çıktığı TTIP ile dünya GSMH’sının %60’ı 
dünya ticaretinin %45’i tek bir ticari blokta birleşiyor.

Tüm bu gelişmeler göz önüne alındığında, İpek Yolu’nun 
yeniden tanımlanması, stratejik ve ekonomik boyutlarının 
belirlenmesi, Türkiye ekonomisinin gelecek dönemlerdeki 
yönelimlerini, alternatiflerini ve konumunu belirlemesi 
açısından önem arz etmektedir. 
Türkiye ekonomisinin en önemli iktisadi avantajı, İpekyolu 
ekonomilerinin sahip olduğu enerji kaynaklarının Avrupa’ya 

geçişinde stratejik 
 noktada olmasıdır. 
Türkiye’nin İpekyo-
lu’na entegre olması 
ile ihracatın arttırıla-
bilmesi sağlanarak,  
bu bölgede yükselen 
ekonomilerin ve artan 
refahın etkisiyle 2023 
vizyonu olarak be-
lirlenen dünyanın en 
büyük ilk on ekono-
misi arasına girmek 
ve 500 milyar dolarlık 
ihracat hedeflerine  
ulaşma imkânı da 
artacaktır. 
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